
 

 
Schilder – Fulltime  
Ben jij een handige schilder met relevante schilderervaring en heb jij oog voor detail. Ben jij iemand 
met twee rechterhanden, een echte team player, weet jij van aanpakken en ben jij fulltime 
beschikbaar? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! In deze positie ben je werkzaam in alle hotels, short stay appartementen, 
bed & no breakfast en de restaurants in onze collectie.  
 
In de functie van Schilder zijn we op zoek naar iemand met oog voor detail, die kan scannen, behangen, 
voegen en kitten. De schilderwerkzaamheden variëren van grote ruimtes tot kleinere objecten. Jouw 
werkwijze is veilig en milieubewust en jij bent correct in het plannen en rapporteren van 
werkzaamheden. In 2018 zullen wij 3 nieuwe hotels openen, waarin jij een rol zal spelen. 
 

Wie ben jij? 
Onze nieuwe collega heeft oog voor detail, kan scannen, behangen, voegen en kitten. Jij bent een team 
player, maar gaat ook gemakkelijk zelfstandig te werk. Jij weet van aanpakken en beheerst de 
Nederlandse taal goed in woord en geschrift. 
 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen 

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 
 
Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 



 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 
 

Meer informatie voer jouw werkplek 
Vondel Hotels is een jonge, dynamische en groeiende organisatie  met collectie 4-sterren hotels, 

short-stay appartementen en geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en 

eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij 

versmelt krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de 

historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte 

service door toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is verklaard. 

Vondel Hotels is als een tweede thuis voor zowel zakelijke als leisure gasten. 

 

Het portfolio van Vondel Hotels bestaat nu uit Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, 

Hotel JL №76, b&nb Herengracht, Hotel De Jonker, Hotel De Hallen met restaurant Remise47, Hotel 

Monastere Maastricht met Café Louis en shortstay appartementen in het De Hallen complex en 

shortstay appartementen op de Prinsengracht. Daarnaast zal dit jaar Hotel Van de Vijsel, Hotel 

Mercier en Hotel Pontsteiger geopend worden. 

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging? Solliciteer dan snel! 
Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com! 
 
 

 


